Referat fra årsmøte i Sykkelgruppa Skogn IL, 5. november 2017

1. Årsmelding ble gjennomgått og godkjent (vedlegg 1).
2. Status regnskap ble gjennomgått. Regnskapet avsluttes ved årsslutt og godkjennes av
årsmøtet i hoved laget (vedlegg 2).
3. Valg
Lars Hjelde ble valgt som leder.
Ingen kandidat til kasserer. Tidligere leder og ny leder jobber videre med å skaffe ny
kasserer for Magnus Fuglår som ønsker erstatter.
4. Eventuelt
a. Treninger
Lars gikk gjennom tanker om treninger for neste sesong
i. Tirsdag: Intervall MTB (som i 2017).
ii. Torsdag: «Mikroritt». Klubbtrening med distansetrening på
stravasegment. Kan kjøres individuelt, partempo eller fellesstart. Ingen
tidtakning eller trafikkvakter. Løype må legges til trafikksikker runde
iii. Lørdag: Langtur sone 1. Kjøre rolig med mål om å få med flere. Kjøre
en sløyfe på ca 2 timer med en alternativ ekstrarunde på slutten for de
som ønsker det. Start 0900.
iv. Søndag: Langtur med høyere tempo.
Ønsker om at treninger kjøres fast selv om en del er på ritt.
Tidspunkter holdes fast og legges ut på nettside og facebook.
b. Sykkel klær
Ønske om ny runde om bestilling av sykkelklær. Kenneth kontaktes.
c. Ritt 2018
Mulige felles ritt for klubben i 2018 kan være Storsjøen Rundt. Arrangeres i
midten av juli og er ca 22 mil.
Andre ritt som mange bør stille på er Tour de Tomtvantnet, Grand Fondo
Statskog, Snåsavatnet rundt.
d. Ønske om ukentlig trening på SPREK også etter jul. Vegar kontaktes om dette.

Vedlegg 1

Årsberetning for sykkelgruppa i Skogn IL – sesongen 2017

Styret har bestått av Amund Saxrud (leder) og Magnus Fuglår (kasserer).
For sesongen 2017 hadde vi 38 betalende medlemmer.
Sykkelgruppa samarbeidet også i år med Sykkelhuset Levanger. De gir oss gode klubbpriser
på sykler og utstyr. Den gode servicen de gir oss er enestående. Dette gjelder både i og
utenfor butikken. Takk til Roar og Sverre for godt samarbeid.
Første fellestrening ble gjennomført i april. Det har vært 2 treninger i uka gjennom hele
våren, sommeren og høsten.
Flere av klubbens medlemmer har også i år deltatt i Den Store Styrkeprøven. Gratulerer med
flott innsatts.
Skogn syklister har oppnådd mange gode resultater gjennom året på i lokale ritt. Tour de
Tomtvatnet er uten tvil en stor massemønstring for klubben, med mange gode plasseringer.
Også i år ble det arrangert tur i regi av klubben til Birkebeinerrittet. Antall deltagere er
synkende, men takk til Hans Petter Krogstad og Paal Strand for organisering.
Sesongen avsluttes med 10 ukers spinning på SPREK. Dette ble fulltegnet i løpet av bare
noen få timer. Takk til Vegar Rangul for organisering.
Styret takker for sesongen, og ser frem til mange fine sykkelturer i 2018.

For styret

Amund Saxrud

Vedlegg 2

